


M E D D E L A N D E N  O C H  A K T S T Y C K E N  

NÅGRA NOTISER 
OM 1600-TALSORGELN I TUNA KYRKA 

Av INGEBORG LAGERCRANTZ 

una församlings (Uppsala län) protokollsbok för åren 1662-1700 T och kyrkans räkenskaper för samma tid innehålla några delvis 
mycket utförliga anteckningar rörande anskaffningen av en orgel och 
därmed sammanhängande omständigheter. Förekomsten av dessa 
anteckningar har bibliotekarien Gustaf Holmgren, Uppsala, vänligen 
uppmärksamgjort mig på och de meddelas här nedan som en kom- 
plettering till de ytterst sparsamma förstahandsuppgifter vi äga om 
kyrkoorglarna och deras användning under den svenska stormakts- 
tiden. 

Den 20 juli 1662 sammanträdde församlingen och sockenstämman i 
Tuna socken för a t t  “med Kyrkio Rådhet öfwerleggia, huad Kyrkiones 
och Församblingenes bästa fordrade, och bleff t å  aftaalt, slutit och 
stadgat aff Pastore och Kyrkiones Rådh i hela församblingens nervaro 
thetta såsom fölier”, nämligen bl.a. a t t  av de inkomster som kyrkan 
erhöll enligt i föregående paragrafer omtalade bestämmelser samt 
“aff kyrkionnes åhrliga ingelder (för uthan thet som affgåår til kyr- 
kians åhrliga bygningh) beviliades til orgornas reparation, och entå 
thet som felas, lofuadhe Församblingen vilia skiuta till huar och en 
efter sin förmögmheet, uthi nestkommante vinter”.1 Protokollet är 
undertecknat av församlingens dåvarande kyrkoherde Johannes 
Sparrman. 

Samma år uppgjordes en förteckning över kyrkans inventarier2 och 
då däri inte omtalas förekomsten av någon orgel, har alltså uttrycket 
reparation i det ovanciterade inte samma betydelse som nuförtiden 
utan avser helt enkelt, a t t  man skulle bygga en orgel. 

Den 23 november hölls åter en sockenstämma varvid församlings- 
medlemmarna uppmanades a t t  omtala “huad hwar och en ville gifua 
til orgornas reparation, som the loffuadhe i förige sockenstemma”. 1 

1 ULA, Tuna  kyrkoarkiv K I: 1 s. 4. 
2 A. a. s. 13-17. 
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resolutionens andra paragraf antecknas a t t  “mest alla” sade “sigh vilia 
skiuta till, såsom ähr till a t  see aff specification uthi kyrkiones in- 
komst book”.1 Huru mycket de olika givarna bidrogo med spelar i 
detta sammanhang mindre roll - nämnas kan dock a t t  huvudparten 
av kostnaderna för orgelbygget erlades av  riksrådet Jöran Flemming 
- men resultatet av kyrkoherde Sparrmans ivriga aktion för anskaf- 
fandet av en orgel till sockenkyrkan blev a t t  orgelbyggaren Franz 
Boll vidtalades a t t  bygga en orgel för Tuna kyrka. En  kopia av det 
kontrakt som därvid uppgjordes med Boll har införts i Tuna proto- 
kollsbok i omedelbar anslutning till ovanomtalade sockenstämmopro- 
tokoll och denna “Copia aff thet Contract som orgbyggiaren vprättat 
hade med Tuna Församblingh om it orgwerk af fyro stemmor” 
har följande lydelse: 

“Jagh vndertecknat gör her med vitterligit migh hafua med kyrkio- 
herden i Tuna Wyrd. och högl. Mag. Johan Sparrman, acorderat på 
then lofflige Församblingens vegnar i Tuna socken och Roslagen be- 
legen, om itt gott och dugligit litet orgewcrck med fyro hela stemmor, 
som ähre principal af qfl. Grof, Gedacht aff 8 fuss, en octava af 2 fuss 
och en sezquialtera aff dubbel pipa på hvart Claver, och Claveret efter 
brukligit sätt med fyro hela octaver, som ähr 45 Clavibus, med twenne 
blåssbalior, och aff mina egna materialier som ther till förbrukas, och 
med foderligast ther på arbetas, som thed sigh göra låter, för reda 
penningar, fyrohundrade daler kop: och 8 ½ lisp. bly. Allenast migh 
och efterlåtes twenne paar öker, a t  tijt föra aff Stockholm til Tuna hela 
orgwerket. Huar på iagh nu hafver anammat 8 ½  lisp. bly, och en vexel 
på itthundrade fyrotio siu d. kop: at således ähr acorderat och iagh 
loffuat hafver bekreftar iagh med egen hand. Stockholm 9 Decemb. 1662. 

Frantz Boll. 
orgelmacher.” 

Det är alltså en liten orgel med pipor av bly och de i 1600-talets 
nordtyska orgeltyp vanliga grundstämmorna principal [4’] och Ge- 
dackt 8’ samt oktav 2’ och mixtur. Hülphers, som omtalar förekomsten 
av denna orgel utan a t t  dock uppge vem som byggt den men med an- 
teckning a t t  den försågs med pedal 17522, anger fottalet 4 för princi- 
palstämman, d.v.s. det fottal som var det vanliga. Den efter stäm- 
mans namn i kopian av kontraktet förekommande förkortningen kan 
likväl inte utläsas på annat sätt än som angivits, qfl., vilket alltså 

1 A. a. s. 17 f f .  
2 Hülphers, Abrah. Abrahamsson, Historisk Afhandling om Musik och In- 

strumenter . . . jemte Kor t  Reskrifning öfwer Orgwerken i Swerige. Westerås 
1773, s. 255. 



Tuna kyrkoarkiv, ULA, K I: 1, Protokollsbok 1662-1694 s. 20. 

tydligen är en förkortning av Querflöte och anger a t t  stämman var en 
flöjtprincipal.1 

Orgeln byggdes alltså i Stockholm varifrån den hämtades till Tuna 
och räkenskapsboken omtalar, a t t  de som transporterade den erhöllo 
6 daler.2 Den uppställdes på en särskild för ändamålet byggd läktare 

1 Jfr Rosenquist, Carl E., Orgelkonst. Handbok i orgelkännedom. Malmö 1937, 
s. 32. 

2 ULA, Tuna kyrkoarkiv L I: 1, utgifter anno 1663. 
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“öfver sacrester dören med dör och låås före”,1 vilken kostade försam- 
lingen 16 daler i arbetslön och 6 daler för kost å t  snickaren samt 
ytterligare 2 dal. 16 öre för lås och gångjärn. Anmärkningsvärt nog 
omtalas i det tillökade inventariet för år 1663 a t t  det blev fyra små 
pipor över när orgeln uppsattes. Pipornas beskaffenhet anges med en 
förkortning vilken måste tydas som sz eller möjligen som s2. I vart- 
dera fallet synes det vara fråga om stämman “sezquialtera”.2 

Orgelbygget framskred med stor hast och redan den 22 februari 
1663 invigdes den nya orgeln. I protokollsboken skrives härom på 
följande sätt: “Anno 1663, t å  orgorne voro ferdige och aff pastore in- 
vigde Dom: Sexag: 22 Feb: med i t t  taal för altaret (strax thed var 
ringt samman om liuflign sångs och spels bruk, verkandhe och nytta 
i Gudz församblingh, huar på han sangh och hela Församblingen in 
medh orgorne Min siäl skall lofua Herran etc. och begynte så sedhan 
mässan fulfölia.)”3 

Såvida här faktiskt avses a t t  församlingen utförde koralen till 
orgelackompanjemang, så är denna uppgift om tillvägagången vid 
invigningsgudstjänsten synnerligen betydelsefull, t y  hittills har man 
ju ansett a t t  orgeln inte nyttjades till beledsagning av församlings- 
sången förrän man begynte utskriva koralerna med generalbasbe- 
siffring,4 alltså under 1600-talets sista decennium. 

De energiska åtgärderna för anskaffandet av en orgel och det 
snabba resultatet av  dem berodde säkerligen inte endast på a t t  Tuna 
församlings dåvarande kyrkoherde Johannes Erici Sparrman var en 
ovanligt handlingskraftig man,5 utan måste nog i lika hög ja 
kanske i högre grad tillskrivas den omständigheten, a t t  han, innan 
han år 1660 tillträdde kyrkoherdeämbetet i Tuna, varit anställd hos 
greve Magnus Gabriel De la Gardie, dels som lärare å t  dennes son, 
dels som hovpredikant.6 De la Gardie höll sig som bekant med eget 
hovkapell, vilket räknade både instrumentalister och sångare, och av 
de kyrkoorglar som byggdes på hans bekostnad vet man a t t  den i 
Veckholms kyrka uppställda orgeln byggts av Franz Bohl (eller Boll), 

1 ULA, Tuna kyrkoarkiv K I: 1, “Inventarium tilöökat An: 1663”. p. 25. 
2 Jfr Vretblad, Patrik, Orgelregistren, Stockholm 1932, s. 53 om olika be- 

3 ULA, Tuna kyrkoarkiv K I: 1 s. 21. 
4 Jfr Moberg, C.-A., Från kyrko- och hovmusik till offentlig konsert. UUÅ 

5 Jfr Holmgren, Gustaf, Per Eriksson i Edinge. En bondehövding på 1600- 

6 Fant, A. M., Upsala ärkestifts herdaminne III, Upsala 1845, s. 201. 

skaffenhet och benämningar på denna stämma. 

1942: 5 s. 87. 

talet. Uppl. fornminnesförenings tidskrift 47: 2 (1948) s. 188 ff. 
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som även tagit del i byggandet av de övriga orglarna.1 Att  Sparrman 
vände sig just till Boll och fick arbetet så snabbt utfört berodde så- 
lunda otvivelaktigt på tidigare bekantskap. Dessutom kunde han 
tänka sig, a t t  arbetet skulle bli väl utfört, t y  Franz Boll hade även 
ombetrotts andra och mycket prominenta orgelbyggen.2 Synbarligen 
utförde Boll också ett  kvalitetsarbete i Tuna kyrka, t y  först å r  1705 
innehåller kyrkans räkenskapsbok en utgift föranledd av orgelns 
reparation. 

Vem som spelade på orgeln vid invigningsgudstjänsten och under 
månaderna närmast därefter vet man inte. Församlingens ekonomi 
tillät nämligen inte avlöningen av  en fast anställd organist och vid en 
av kyrkoherden sammankallad sockenstämma den 5 april 1663 blev 
det därför beslutat, a t t  man skulle “tinga en student i Ubsala, som 
kunde spela på orgorne, honom uthfodra til huar högtijdh aldraringast, 
gifua för sitt omaak 12 dal. kop: om åhret, aff kyrkiones inkomster, 
eller som the tola kunna. pastor tilsadhe honom kosten så lenge han 
her för blifuer hoos sig uthi prestegården, med stugu och sängh 
frijtt. Församblingen lofuade föra honom uth och in, aff och till 
nu begynnandes på Vittia och låta så gå i ordningh kringh om Sochnen, 
by ifrån by, ifrån bonde till bonde. Huar med pastor, Kyrkiovernerne 
och Sexmennerne skole hafua nogo vpseende, a t  richtigt her med til- 
gåår, tilföra then som ordningen kommer på, 8 dagar för huar hög- 
tijdh, a t  han ovegerligen sender häst efter studenten som spela skal 
eller gifuer honom så monga penningar at han kan leia före. Holler 
eliest nogon, nogot brölop, och begiärar hans tienst, före t å  honom 
sielff aff och till oreknandes, och betale honom som the kunna komma 
öfverens sigh emellan.”3 

Under det första året som Tuna församling höll sig med organist, 
ansåg man sig tydligen kunna vara generös, t y  räkenskapsboken ut- 
visar, a t t  studenten-organisten då erhöll 16 daler i lön. Detsamma 
inträffade 1666. Annars utbetalades emellertid endast de stipulerade 
12 dalerna - en gång t.o.m. endast 9 daler -tills studenten år 1673 
begärde löneförhöjning. Den beviljades även och han fick härefter 
lyfta en penninglön om 14 daler årligen och utbetalad i förskott och 
icke i efterskott såsom tidigare. Med denna lön fick han nöja sig ända 
till 1685 då den höjdes till 15 daler, men därvid förblev det också 

1 Trobäck, Emil, Magnus Gabriel De la Gardies hovkapell 1645-1686. STM 12, 

2 Se härom bl.a. Hülphers, a. a. s. 180 fotnot 18, s. 206, 213 och 233. 
3 ULA, Tuna kyrkoarkiv K I: 1 s. 21. 

1930 s. 76. 
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sedan ända till år 1700, då församlingen synbarligen var utan organist 
och förblev så tills orgeln reparerats 1705. 

Eftersom organistbefattningen på detta sätt handhades av en stu- 
dent, så måste ju den ena studenten ha efterträtt den andra i täm- 
ligen rask följd, men tyvärr finner man varken i räkenskaps- eller 
protokollsboken någon namngiven student, utan han omtalas endast 
som “studenten som på orgorne spelat hafver” och ibland som orga- 
nisten. På frågan om huru de koralmelodier och den eventuella konst- 
musik som utförts varit beskaffad får man heller intet svar, t y  bland 
kyrkans inventarier omtalas inte förekomsten av någon melodibok. 
I förhållande till den utförlighet varmed åtgärderna för orgelns an- 
skaffning och de därav föranledda utgifterna omtalats så är bristen 
på anteckningar rörande orgelns praktiska användning efter invig- 
ningen påfallande, men denna avsaknad av notiser ä r  på sitt sätt i 
alla fall belysande för förhållandena. 

- 

8-487907. 


